
 
 

 

 

 

 

 

MOTIE  
 

Onderwerp: Jeugdkaart resultaten en vervolgstappen (agendapunt 2.03.03 en 3.06.03) 

 

De raad van de gemeente Koggenland, in de vergadering bijeen op 16 december 2019,  

 

Constaterende dat: 

 De normen die gelden voor de verkoop van alcohol aan jongeren nog steeds stelselmatig 

worden overtreden; 

 Dat bij inzet van 17 jarige mysterie kopers in Koggenland meerdere van de aankoop 

pogingen bij horeca bedrijven en sportkantines slaagden. (landelijk 63%); 

 Winkels het goed doen door actieve inzet op selectief schenken, door middel van 

proactieve controles, brede focus, ook buiten de winkel en de ingestelde regel : samen 

alcohol kopen=samen legitimeren. Bij geconstateerde overtredingen forse boetes en 

intrekken van de vergunning; 

 Het niet naleven van de leeftijdsgrens niet alleen gevolgen heeft voor de volksgezondheid 

van de jongeren zelf, maar ook overlast en hoge maatschappelijke kosten met zich 

meebrengt; 

 Volgens de quickscan van het RIVM aanvullende maatregelen nodig zijn om problemen te 

voorkomen; 

 Het parlement wil dat alle alcohol verstrekkers de leeftijdsgrens van 18 jaar gaan respecteren. 

 

Overwegende dat:  

 De gemeente heel veel geld en moeite inzet in preventie trajecten voor jeugd en alcohol. En 

dit, gezien het resultaat van het onderzoek met de  mysterie kopers, niet voldoende is; 

 Onder artikel 20 van de Drank en Horeca wet ook het verstrekken van drank aan een 18 

jarige, welke drank kennelijk bedoelt is voor een persoon onder de 18 strafbaar is gesteld. En 

dit niet is meegenomen is in het mysterie kopers onderzoek; 

 Supermarkten deze regel heel serieus nemen en er in slagen direct en indirect alcohol 

gebruik onder de 18 jaar tot een minimum te beperken, in en in de nabijheid van de winkel; 

 

 

Verzoekt het college:  

1. Beleid te maken om het direct schenken en indirect schenken van alcohol aan minderjarigen 

te handhaven. 

2. Nader beleid op te stellen voor een proactieve inzet op selectief schenken en 

drinken. Waarbij de nadruk ligt op niet alleen het verkoop punt maar ook de lokaliteit zelf 

en nabijheid. 

3. Sancties op te stellen voor overtreding van het schenkverbod aan minderjarigen. Bijvoorbeeld 

boetes en intrekken van de vergunning. 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag.  

 

Ondertekend door:  

 

PvdA/GroenLinks      

Karin Rietveld    


